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Dosar executare Oita nr. 33689190 	• -"'" • 
Nr. 4967 din 09/03/2020 

ANUNT PRIVIND VANZAREA 
BUNURILOR MOBILE 

in temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedura fiscala, Cu modificarile §i completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziva 
de 23, luna matte, anul 2020, ora 10:00, in localitatea Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
43, se va vinde la licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. 
Noblesse Marc Norris 2010 SRL, cu sediul in loc. Tecuci, str. Stefan cel Mare, nr. 189: 

- Mese restaurant 27 buc - 4.040 lei 
- Scaune conferinta 200 buc - 10.902 lei 
- Frigider Electrolux - 2 buc - 722 lei 
- Frigider Liebherr - 1 buc - 291 lei 
- Congelator Liebherr - 1 buc - 612 lei 
- Expresor de cafea LaSpaziale - 1 buc - 2.533 lei 

Prelude afi§ate sunt la al Ill-lea termen de licitatie. 

Licitatia va avea loc in data 23.03.2020, ora 10.00, in localitatea Tecuci, str. 1 
Decembrie 1918, nr. 43, jud. Galati. 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sä 
In§tiinteze despre aceasta organul de executare, Inainte de data stabilita pentru 
vanzare. 

Cei interesati In cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de 
vanzare la locul fixat in acest scop §i 'Dana la acel termen sa prezinte oferte de 
cumparare. 

Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, Cu cel putin o zi inainte de data 
licitatiei, urmatoarele documente: 

a) oferta de cumparare; 
b) dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii 

de garantie, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei. Plata taxei se va efectua 
In contul IBAN R002TREZ3065067XXX009234, beneficiar Administratia Judeteana a 
Finantelor Publice Galati, cod de identificare fiscala 3878783, deschis la Trezoreria 
Municipiului Galati; 

C) imputernicirea persoanei care lb reprezinta pe ofertant; 



d) pentru persoanele juridice romane, copie de pe certificatul unic de inregistrare 
eliberat de oficiul registrului comertului; 

e) pentru persoanele juridice straine, actul de Thmatriculare tradus in limba 
romana; 

f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; 
g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/papport; 
h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul cä nu 

este persoana interpusa cu debitorul. 
lmpotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta 

judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la 
cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260 si art. 261 din Legea fir. 207/2015, 
privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Potrivit dispozitiilor art. 9„ alin. (2), lit. d, din Legea nr. 207/2015, privind Codul 
de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia 
masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului. 

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon 0236- 
810551. 

Data afisarii: 10/03/2020 

SEF S.F.M. TECUCI 

Executor fiscal 

Semnatura 	 


